ISO minôségirányítási rendszer került
bevezetésre az Állami Erdészeti Szolgálatnál
Az Európai Unió támogatási rendszerében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által – a mezõgazdasági területek erdõsítésére vonatkozó – delegált
feladatokra történõ felkészülés jegyében az Állami Erdészeti Szolgálat
(ÁESZ) az MSZ EN ISO 9001:2001
szabvány által támasztott követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszert (MIR) épített ki.
A MIR kiterjed az ÁESZ erdészeti
hatósági feladatainak, valamint a
nemzeti és EU-s támogatási rendszerrel kapcsolatos ügyeinek intézésére.
A rendszer tervezésének, illetve kiépítésének folyamata magában foglalta
az ÁESZ érintett tevékenységeinek teljes
körû átvilágítását, szükség szerint az eljárásrend korrigálását, kiegészítését, illetve néhány új, a szabvány által megkövetelt minõségirányítási eszköz beveze-

tését. Ez utóbbi keretében került megfogalmazásra az ÁESZ Minõségpolitikája, valamint az adott évre vonatkozó Minõségirányítási célok, tervek.
A rendszer kiépítésének munkálatai a
2004. év elején kezdõdtek meg, s az év
végén a sikeres külsõ audittal zárultak.
Idézet az auditáló cég felülvizsgálati
jelentésébõl:
„Az ÁESZ-nél kialakított rendszer példaértékû több okból is. Egyrészt a szabályozás megvalósítása szempontjából (hogyan lehet egy jogilag beszabályozott állami tevékenységi rendszert bemutatni a
minõségirányítási rendszer keretei között), másrészt kiemelkedõ a rendszer
gyakorlati mûködtetése, a vezetõség elkötelezettsége, a vezetõség és a munkatársak minõségirányítási ismeretei, a többszintû operatív rendszeren belüli információáramlás biztosítása, a tevékenysé-

gek, folyamatok partnerközpontú fejlesztése iránti elkötelezettség.”
A MIR egyik legfontosabb hozadéka
az ÁESZ ügyfélközpontúságának elõtérbe helyezõdése, valamint az eljárásrendi folyamatok permanens nyomon
követésére és fejlesztésére irányuló törekvés, melyek kiemelt szerepet kaptak a
minõségirányítási rendszer tervezési és
megvalósítási fázisában egyaránt.
Bízunk benne, hogy a MIR eredményeképpen a következetes, ám ügyfélbarát hatósági tevékenység fenntartásának, az EU-s elvárások megismertetésének és alkalmazásának feltételrendszerét a jövõben az eddigieknél is jobban
tudjuk biztosítani. Ezt kívánja tõlünk
a magyar erdõk és az ügyfelek
hosszú távú szolgálata.
Kovácsevics Pál
osztályvezetõ

Nem ihatnak a medve bôrére!
A budapesti CITES-iroda tájékoztatása
szerint az Európai Unió CITES tudományos felülvizsgálati csoportjának (SRG)
2004. december 13-án meghozott döntése alapján, a barna medve (Ursus arctos) vadásztrófeák Romániából történõ
behozatalára CITES importengedély
nem adható. A döntés valamennyi tagállamra vonatkozóan hatályos, így Romániából származó barnamedve-trófeát
az Unió területére nem lehet behozni.
A tilalmat feloldják, ha a román hatóságok bizonyítják a medveállomány
kedvezõ alakulását, elégséges vadvédelmi intézkedéseket tesznek, s biztosítják
a törvényes keretek között folyó medvevadászatot. Mindeddig nem sikerült
errõl meggyõzni az illetékes EU-szerveket, amelyekhez olyan információk jutottak el, miszerint az elmúlt idõszakban
a megengedettnél jóval több medvét lõttek Romániában, ezáltal az állomány aggasztó mértékben csökkent.
A „Cotidianul” mérsékelt romániai politikai napilap arról is tájékoztatja olvasóit,
hogy nagy mennyiségû medvebõrt hoztak be Magyarországra, illetve szállítottak
át elsõsorban Spanyolország felé, mivel a
legtöbb medvét spanyolok lõtték.
A székelyudvarhelyi AVES Alapítvány elnöke, Szabó László már korábban figyelemfelkeltõ jelentéseket ter90

jesztett elõ a romániai medveállománnyal kapcsolatban, sõt nemzetközi
kampányt is kezdeményezett „Mentsük
meg a kárpáti barnamedvét” címen. A
román hatóságok azonban mindezt
nem méltatták figyelemre, így a jelentéseket az AVES Alapítvány nemzetközi
szervezeteknek, köztük a CITES-nek is
megküldte.
Szabó László elmondta, hogy Romániában túl nagy a medvevadászati kvóta a megmaradt egyedszámhoz képest.
Hasonlóan nyilatkozott Rodics Katalin,
a budapesti CITES iroda vezetõje is, aki
elmondta, hogy az állatvédelmi
szervezetektõl származó információk
szerint az elmúlt években folyamatosan
növekedett a lelõtt medvék száma.
A tilalmat elrendelõ brüsszeli Scientific Review Group (SRG) beszámolója
szerint a romániai barnamedvék száma
1989-ben 7780 volt, jelenleg alig több
2000-nél. Harghita megyében 1989-ben
1185 medvét tartottak számon, a legutóbbi számláláskor alig 250-et. Míg
2000-ben 150 medvetrófeát exportáltak
az EU-ba, 2003-ban már 210-et. A kivitt
medvehús mennyisége 2000-ben 15 000
kg volt, 2003-ban már 25 000 kg. Bár a
román hivatalos szervek adatai szerint
háromszor akkora a romániai medveállomány, mint az AVES Alapítvány sze-

rint, az EU-szervek az AVES Alapítvány
adatainak adnak hitelt, és erre figyelemmel is hozták meg szigorú határozatukat.
(NIMRÓD, Kézel Róbert)
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